Sjekkliste for korkonsert
Vil du være med å arrangere konsert? Silje Jahren, Tristan Sebastiaan Busch, Liselotte Foss og Astrid Bergseth
lagde denne lista på "arrangørskolen" på Korsommerskolen 2010.

1. Alt starter med en god idé - hva vil dere?
Skal det være konsert med bare koret eller skal det være med noen artister eller andre? Er det et bestemt konsept
for konserten - et tema eller en rød tråd?
Bli gjerne med på å snakke om hva koret vil med konserten sammen med dirigenten og styret.k
k

2. Finn perfekt tid og sted for konserten
Hvor skal konserten være? Sjekk hvordan lyden er i lokalet. Hvordan er det med scene, pplasser/transportmuligheter, lyd/lysutstyr - og hva har vi bruk for? Hvor skal publikum stå/sitte, hva finnes av
backstagemuligheter, er det høyt nok under taket?
Pass på at ikke skjer noe annet viktig (stor konsert, fotballkamp, høytid) den dagen.k
k

3. Dere trenger penger
For å kunne ha konsert, trenger dere penger. Søk støtte fra kommunen, skolen, kirken.
Hør om noen vil være sponsorer, for eksempel lokal bedrift, blomsterhandleren, matbutikken osv. Kanskje de
ikke sponser med penger, men med gratis blomster, mat, kostymer osv.
Become sponsor and go for free!k
k

4. Uten lyd og lys - ingen konsert
Alt ser mye bedre ut med lyd og lys. Teknikerne gjør jobben.k
k

5. La jungeltelegrafen ljome
Lag plakater, reklame og annonse - folk må bli informert om arrangementet. Markedsfør deg på riktig måte.
Bruk lokalavis, facebook, kanskje lokal-TV. Spre flyers og heng opp plakater.
Start jungeltelegrafen - snakk med venner og bekjente og familie.
Jo flere, jo bedre!k
k

6. Hvem gjør hva - lag en liste på 1-2-3
Lag en dreiebok med hvem som skal gjøre hva, når under selve konserten.
Fordel arbeidsoppgaver - publikumsvert og billettselgere, konferansier, pyntegruppe, arrangementsleder,
scenemester (en som hovedansvar for at alt som skal være på scenen, er der når det skal), inspisient (en som har
ansvar for at alle kommer inn og ut riktig på scenen og at de er skikkelig motiverte), backstagemanager (sjef bak
scenen - passer på at artister/korister har vann osv).k
k

7. Pynt er pent!
Tenk på hvordan lokalet skal se ut. Pynt med blomster, farger, bilder osv.
Har du et spesielt tema på konserten, pynt med noe som passer. Eks Les Misrables - pynt med søplebøtter og
røyk. Eks jungelboken - grønn bakgrunn og grønn stor sten på scenen hele tida. k
k

8. Tenk sikkerhet - unngå sykehus!
Sikkerhet kommer alltid først.
Sett opp en liste over hva som kan gå galt og finn ut hvordan dette kan forebygges. Er det noe som kan falle
ned? Hva gjør man hvis ulykken inntreffer?!
Ha en førstehjelpsansvarlig og ha førstehjelpsutstyr lett tilgjengelig ved scenen. k
k

9. Uten mat og drikke duger helten ikke
Både publikum og korister trenger energi!
Salg av vafler, kaffe osv kan gi god inntekt til koret - Sett opp et matbord og alle blir blide!
Ha vann tilgjengelig backstage for koristene og andre artister. k
k

